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Matematické súťaže 
     Ani v druhom polroku naši mladí 

„matematici“ nezaháľali a zapájali sa do 

rôznych matematických súťaží. Prebehli 

okresné kolá Pytagoriády, v ktorých bola 

najlepšou riešiteľkou a držiteľom 3. miesta 

šikovná siedmačka Nikoleta Kaščáková. V  
okresných kolách Matematickej olympiády 

boli úspešnými riešiteľmi Nikoleta Kaščá-

ková zo 7. A, ktorá získala 7. miesto a 

Daniel Kačmár z 8. A, ktorý získal pekné 

12. miesto. Nesmieme zabúdať na stále 

obľúbenú celosvetovú matematickú súťaž 

- Matematický klokan. V tomto roku sa do 

nej zapojilo 29 žiakov našej školy. Najlep-

šie výsledky dosiahol druhák Martin Jurec 

a stal sa školským šampiónom tejto súťa-

že. K žiakom z druhého stupňa, ktorí 

získali prvenstvo vo svojej kategórii patrí 

Dávid Štefanov zo 6. A triedy. 
     Všetkým riešiteľom srdečne blahoželá-

me a prajeme veľa úspechov v ďalšom 

súťažení. Mgr. Š.Pillárová  

Biologická olympiáda kategória E 
 

 29. marca 2017 Základná škola B. Krpelca 

v Bardejove zorganizovala pre žiakov základ-

ných škôl 6. – 9. ročníka okresné kolo Biolo-

gickej olympiády kategórie E v odbornostiach 

botanika, zoológia a geológia. Olympiády sa 

zúčastnilo spolu 19 žiakov. Aj žiaci našej školy 

sa pravidelne zúčastňujú tejto olympiády 

a úspešne reprezentujú školu aj obec Malcov. 

Olympiády sa zúčastnilo: v odbornosti botani-

ka 5 žiakov, zoológia 10 žiakov a geológia 4 

žiaci 6. - 9. ročníka základných škôl okresu. 

V odbornosti botanika Martina Lamancová z 

8. A triedy obsadila krásne 2. miesto a Michal 

Bocko z tej istej triedy 5. miesto. 

V odbornosti zoológia Nikoleta Kaščáková zo 

7. A triedy, ktorá sa súťaže zúčastnila prvý-

krát, obsadila pekné 3. miesto a Martin Tu-

lenko z 8. A triedy 4. miesto. Martina Laman-

cová postupuje na krajské kolo, ktoré sa 

bude konať v máji tohto roku v Prešove. Aj 

tu jej prajeme veľa úspechov. 

     Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy 

a blahoželáme! Mgr. Helena Labašová 

Korešpondenčný seminár 
z nemeckého jazyka 

 

     Gymnázium  Leonarda Stöckela v Bardejove 
zorganizovalo súťaž pre žiakov základných škôl 
v nemeckom jazyku. 1. kolo korešpondenčného 
seminára s jazykovo – vedomostnými úlohami 
prebiehalo v čase od 15. 2. — 22. 2. 2017 
v domácom prostredí. Vpracované úlohy zasla-
li  žiaci formou elektronického dokumentu na e
-mailovú adresu gymnázia. Z našej školy sa 
zúčastnili žiaci zo 7. A, 8. A, 9. A. Najúspešnejší 
riešitelia boli pozvaní do druhého kola, ktoré sa 
uskutočnilo 16. 3. 2017 v priestoroch gymnázia 
v Bardejove. Do okresného kola postúpilo 27 
žiakov z celého bardejovského okresu. 
     Najúspešnejší riešitelia z našej školy, ktorí sa 
zúčastnili okresného kola boli:  Nikoleta Kaščá-
ková 7. A, Martina Lamancová 8. A, Michal 
Bocko 8. A, Lenka Glovňová 9. A, Dávid Vaľko 
9. A. 
     Naši žiaci získali veľmi pekné umiestnenia: 
Dávid Vaľko  -  2. miesto 

Michal Bocko  - 4. miesto 

     Všetky tri dievčatá sa umiestnili v prvej polo-
vici poradia: 9., 12. a 13. miesto. 
Gratulujeme našim úspešným žiakom 
a prajeme im veľa úspechov. 

Mgr. Mária Karchová 

ARS POETICA 
     Zámerom súťaže je prostredníctvom prehliad-
ky umeleckých prednesov ruskej poézie a prózy 
prispieť k poznávaniu kultúry a umeniu Ruska. 
Táto myšlienka inšpirovala organizátora súťaže – 
ZŠ v Malcove, ktorá sa 28. apríla 2017 po dru-
hýkrát rozhodla uskutočniť toto významné podu-
jatie na úrovni okresného kola. Na pôdu ZŠ 
v Malcove boli pozvaní žiaci a pedagogický 
dozor škôl bardejovského okresu. Porota mala 
náročnú úlohu vybrať tých najlepších spomedzi 
všetkých nadaných recitátorov. Knižne ocenila 
nasledujúcich žiakov: I. kategória (5. – 7. roč-
ník):  1. miesto Henrieta Štefanovová (ZŠ Nám. 
arm. gen. L. Svobodu), 2. miesto Alena Soroková 
(ZŠ Komenského), 3. miesto Tereza Švirková 
(ZŠ Wolkerová) a Šimon Kramár (ZŠ 
v Malcove). II. kategória (8. – 9. ročník): 1. 
miesto Viktória Kmeťová (ZŠ Nám. arm. gen. L. 
Svobodu), 2. miesto Alžbeta Vojtušová (Spojená 
škola Zborov), 3. miesto Lucia Kvočáková (ZŠ 
Hertník).  
     Potvrdilo sa, že záujem o prednes nestráca na 
intenzite. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník reci-
tačnej súťaže Ars poetica.  

Mgr. Zuzana Rančíková 
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Metodický deň  

na tému Čítanie s porozumením 
 

     Zručnosti čítania a písania tvorili oddávna základ vzdelania 

človeka. Čítanie, písanie a počítanie – známe pod názvom trívium 

– patrili k učebným predmetom už v stredoveku. Dnes sú čitateľ-

ské kompetencie základom pre školské vzdelávanie i rozvoj celo-

životného vzdelávania. 

     MŠ SR vyhlásilo školský rok 2016/2017 za Rok čitateľskej 

gramotnosti a to ma priviedlo k myšlienke uskutočniť pre nás 

metodický deň s touto tematikou. 

     Schopnosť žiakov pracovať s informáciami, jeden z cieľov 

výchovy a vzdelávania, sa postupne stáva aj prostriedkom učenia 

sa, poznávania mimo našej školy a naplnenia aj osobných záuj-

mov a potrieb. Úspešnosť žiaka v sebarealizácii je preto podmie-

nená do značnej miery úrovňou tejto schopnosti, ktorú by mal 

mať v súčasnej dobe čitateľsky gramotný človek.  

     Dobré čitateľské zručnosti vytvárajú predpoklad pre zvládnutie 

ostatných vyučovacích predmetov, preto by mali v rámci školské-

ho vzdelávania patriť medzi kľúčové oblasti. Čitateľská gramot-

nosť je schopnosť porozumieť a používať písomné jazykové for-

my, ktoré: - vyžaduje spoločnosť, 

    - ktoré majú hodnotu pre jednotlivca. 

     S danou problematikou prítomných učiteľov ZŠ z Malcova 

a učiteľov z obvodo-

vých škôl oboznámil 

lektor Mgr. Jozef 

Bernát z MPC 

v Prešove. 

Mgr. Viera Džundová, riaditeľka školy 

lektor MPC v Prešove 

Mgr. Jozef Bernát 
 

Foto: Mgr. F. Maxin 
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    HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM V PREŠOVE 
     Dňa 30. mája sa niektorí žiaci 3. ročníka, 4. A , 4. B a 5. A triedy zúčastnili exkurzie do 
Hvezdárne a Planetária v Prešove. Žiaci plní očakávania vstúpili na pôdu hvezdárne a ich prvé 
kroky smerovali do prednáškovej sály. Formou rozhovoru a videoprogramu boli vysvetlené sú-
časné poznatky o slnečnej sústave. Vo filme boli porovnávané fyzikálne podmienky na planétach 
slnečnej sústavy s podmienkami života na Zemi.  
     Druhá časť exkurzie nás zaviedla do samotného 
planetária. Všetci sme sa usadili do pohodlných kre-
siel a sledovali, ako sa prejavujú pohyby Zeme okolo 
osi a okolo Slnka. Oboznámili sme sa s rozdielmi 
medzi letným a zimným dňom a v úplnej tme sme 
pozorovali najznámejšie súhvezdia a niektoré planéty 
na nočnej oblohe, fázy Mesiaca a čo sú to kométy 
a meteory. 
     Ako spomienku na planetárium si žiaci mohli za-
kúpiť rôzne upomienkové predmety – záložky do 
kníh, 3D pohľadnice a magnetky, omaľovánky, ba aj 
drobné úlomky meteoru.  

      
 

     Sviatok detí 1. jún je v škole plnej detí ako je tá naša v Malcove 
veľkým sviatkom. Okrem radosti a smiechu, sladkostí a hier sa vždy 
snažíme deťom spestriť deň programom, ktorý má v sebe aj prvky 
učenia. 
    Spojenie zábavy a vyučovania sa nám pri tohtoročnej oslave vyda-
rilo. Deťom sme pozvali sokoliarov z Moravy. Sokoliari zo združenia 
Zayferus, o.p.s. pricestovali z Kuřimy a doviezli so sebou edukačný 
program s ekologickým zameraním. Na malcovskom ihrisku sa tak 
zahniezdilo niekoľko sov a dravých vtákov. Čakali na oslávencov, 
naše deti, na svojich bidielkach a pozdravovali ich svojimi zvukmi. 
Deti rozdelené do dvoch skupín sa zoznámili s jednotlivými skupina-
mi dravcov. Dozvedeli sme sa, kde žijú, aké je ich prirodzené pro-
stredie, ako vysoko lietajú aj akou rýchlosťou. Sokoliari deti 
z ponúkaných informácií aj vyskúšali a  za správne odpovede odme-
nili. Jedni vyhrali pexeso, iní kalendáre, ostatní zážitok. Tretie stano-
vište bolo adrenalínové - prelety - sup nad hlavou, ukážka lovu soko-
la. Promenáda inteligenta karanča a nakoniec možnosť skúsiť si 
sokoliarsku prácu. Deti boli nadšené. Našťastie nikto neponúkol 
dravcom ako potravu svoju pani učiteľku. Všetci spolu sme sa 
z ihriska šťastne vrátili do školy.      
     Oslava sa vydarila, veľa nového sme sa dozvedeli o sokoliarskej 
práci. Vieme už, že u sokoliarov nie sú dravci v zajatí, že na ich 
kŕmenie si sami chovajú hlodavce, že sú ekológmi a milovníkmi 
prírody. Sme radi, že nám odovzdali kúsok zo svojho umenia. 

Deň detí so „Sokoliarmi“ Vtáctvo našich lesov 
 
     Apríl – mesiac lesov, lesného 
vtáctva. V rámci VYV a VUM sme 
vyhlásili školské kolo výtvarnej 
súťaže: Vtáctvo našich lesov. Do 
súťaže sa zapojili žiaci 1. – 7. 
ročníka. Práce sme inštalovali vo 
vestibule školy. Súťažilo sa v 4 
kategóriách. Žiaci mali možnosť 
zvoliť si techniku stvárnenia sami. 
Pracovali s uhlíkom, vodovými 
a temperovými farbami, suchým 
pastelom. Stvárňovali dravcov 
a spevavcov našich lesov. Prevlá-
dala hlavne kresba, menej maľba. 
Žiaci vo svojich prácach verne 
zachytili charakteristické znaky 
vtáctva.  
     Výhercovia jednotlivých kate-
górií: Sára Gduľová 2. A, Vanesa 
Kolegová 3. A, Šimon Kramár 5. 
A, Kristián Kramár 5. A. 
     Úspešní žiaci boli ocenení 
a odmenení.  
     Chcem sa poďakovať aj žia-
kom, ktorí sa neumiestnili na po-
prednom mieste za aktívny prí-
stup a skrášlenie interiéru našej 
školy a vlastnú prezentáciu, za čo 
im patrí pochvala. Verím, že sa do 
súťaže zapoja aj žiaci, ktorí tento 
rok neprispeli a v budúcom roku 
sa budú tiež prezentovať.   

Mgr. Marianna Stachurová 

Foto a text: Mgr. Martina Jurecová 

Mgr. Júlia Hriceková, foto: Mgr.  J. Vančík 
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     Každoročne sa v tomto jarnom období stre-
távame, aby sme vzdali hold pedagogickej prá-
ci. Pedagógovia sú tí, ktorí svojou prácou denno
-denne napĺňajú múdre slová Jána Amosa Ko-
menského „dobrý učiteľ je ten, kto sa usiluje 
byť tým, za čo ho pokladajú, t. j. učiteľom, nie 
maskou učiteľa.“ 
     Profesia učiteľa zahŕňa v sebe povinnosť, 
potrebu a chcenie odovzdávať novej generá-
cii po tisícročia nazbierané poznanie a životné 
skúsenosti o tomto svete s cieľom nielen ho 
spoznať pre prežitie, ale urobiť ho i lepším 
a dokonalejším, aby život prinášal viac radostí 
ako starostí, viac lásky ako nenávisti, viac do-
bra ako zla. I keď sa v takýchto slávnostných 
chvíľach nezamýšľame nad opodstatnenosťou 
a vážnosťou tohto sviatku vytvoreného tradíci-
ou, tento deň by mal byť dňom stavovskej hr-
dosti, spoločenského uznania a ocenenia. 
Vychovať z detí vynikajúce osobnosti 
a kvalitných odborníkov si vyžaduje veľkú 
mieru pedagogického citu, tvorivé myslenie. 
     Vážení pedagógovia, z kostolných veží mal-
covských chrámov udierajú  srdcia zvonov, ich 
silný hlas počuť doďaleka. No nie sú to jediné 
zvony, ktoré sa nachádzajú v našej blízkosti. 
Ako neviditeľné zvony bijú v hrudiach srdcia 
učiteľov. Bijú za svoju prácu a svojich žiakov...  
     Je ťažké nájsť vhodný spôsob, ako oceniť 
nezištnú, mravenčiu prácu učiteľa tak, aby mal 
pocit, že to, čo celý život robí, nerobí zbytoč-
ne... Prácu učiteľa posudzujú žiaci, ich rodičia, 
kolegovia navzájom, nadriadení aj verejnosť, 
ale azda najobjektívnejšie ju ocení ten, kto 
„učiteľský chlebíček“ ochutnal aj sám. 
     Popri každodenných pracovných povinnos-
tiach v tomto hektickom životnom tempe a bez 
ohľadu na to, čo bolo včera a čo bude zajtra, 
vychutnajme si preto spoločne výnimočnosť 
a jedinečnosť takýchto chvíľ, chvíľ, kedy mô-
žem úprimne Vám poďakovať za Vašu  pedago-
gickú prácu. Za to, že ju robíte s láskou, zodpo-
vednosťou a vysoko profesionálne, za to, že 
robíte všetko pre to, aby stúpala kvalita Vašich 
výkonov, aby stúpala spokojnosť žiakov a ich 
rodičov. Ďakujem ešte raz za ľudský postoj 
a veľkorysé srdce.  
     Pri tejto príležitosti ďakujem aj Vám nepe-
dagogickí zamestnanci, lebo bez Vás, bez Vašej 
práce, ktorá je štátom hodnotená ani nie na 
hranici minimálnej mzdy, by život školy nebol 
možný. Ďakujem pracovníčkam na úseku PAM 

a úseku ekonomickom, ktoré sa staráte 
o personalistiku i ekonomiku školy. 
     Pri príležitosti Dňa učiteľov oceňujem týchto  
zamestnancov: Mgr. Júliu Hricekovú za peda-
gogických zamestnancov a Pavla Karcha za 
nepedagogických zamestnancov. 
 

Som učiteľ... 

Narodil som sa v tej chvíli, keď z úst dieťaťa 
zaznela prvá otázka. 
Som veľa ľudí na veľa miestach. 
Som učiteľ, čo každé ráno zažína svetlo 
v očiach svojich žiakov. 
Som Ezop a Hans Christian Andersen, odkrýva-
júci pravdu v nespočetných príbehoch. 
Som bežec na dlhé trate, čo fučiac od námahy 
sa preteká s časom. 
Som ten, koho meno a tvár sú už dávno zabud-
nuté, ale vedomosti a skúsenosti zostanú navždy 
uchované v úspechoch  žiakov. 
V priebehu dňa robím herca, priateľa, lekára 
i psychológa, hľadám stratené veci, požičiavam 
peniaze, robím náhradníka rodičov, právnika, 
obchodníka, politika i strážcu viery a nádeje. 
Som najšťastnejší z tých, ktorých práca je dri-
nou. 
Lekár má to šťastie, že v istom zázračnom mo-
mente môže na svet priviesť nový život. Ja mám 
to šťastie, že každý deň vidím znovuzrodenie 
života pri každej novej otázke, myšlienke, po-
hľade, pri každom novom priateľstve. 
Architekt dobre vie, že ak stavia presne, jeho 
budova bude stáť stáročia. Ja viem, že ak sta-
viam s láskou, pravdou a spravodlivosťou, to, 
čo postavím, vydrží naveky. 
Mám síce svoje vzorce, grafy, mapy a knihy, ale 
moji žiaci musia spoznať najprv sami seba 
a trvá to dlho, veľmi dlho, kým človeku vysvetlí-
te, kto je. 
A kto som vlastne ja ...? 
Som učiteľ...a každý deň som za to vďačný. 
 

Mgr. Viera Džundová,  foto Mgr. F. Maxin 

Pripomenuli sme si Deň učiteľov  


